Norsk Tjenestemannslag
NTL Luftfarten
En fagforening for ansatte i Norsk Luftfart

SÆRVEDTEKTER FOR LANDSFORENING NTL LUFTFARTEN.
Disse særvedtektene kommer i tillegg til normalvedtekter for organisasjonsledd i Norsk
Tjenestemannslag.
§ 1 Landsforeningens oppbygging
(Normalvedtektenes § 2 .1)
På Oslo lufthavn og i Flysikring AS skal det være egne avdelinger. Utover dette ligger det til
landsforenings styre å foreslå opprettelse av avdelinger i samråd med forbundet i henhold
til vedtekter. Nedleggelse av avdelinger kan kun gjennomføres dersom den enkelte
avdeling søker om det.
Der hvor landsforeningen ikke har avdeling opprettes det en gruppe under hver lufthavnsjef
/ sjefflygeleder eller tilsvarende.
Alle grupper/avdelinger pålegges å avholde minimum 2 medlemsmøter i året og avholde
valg av tillitsvalgt minst hvert andre år.
§ 2 Representantskapsmøtet
(Normalvedtektenes § 2.3)
Ordinært representantskapsmøte avholdes hvert 4. år til tid og sted som fastsettes av
landsforeningens styre.
Utgangspunktet for representasjon er antall betalende medlemmer ved utløpet av siste
kvartal tre måneder før representantskapsmøtet.
Avdelingene og gruppene møter på representantskapsmøte med antall 1 representant for
hver påbegynt 25 betalende medlem for de første 100 medlemmer, deretter 1 representant
for hver påbegynt 50 betalende medlem.
Valg av representanter foretas normalt på avdelingenes årsmøter eller medlemsmøter. I de
tilfeller dette ikke er mulig, kan årsmøte gi avdelingens styre fullmakt til å velge
representanter.
Gruppene velger sine representanter på medlemsmøte.
Gjester som er invitert av landsforeningens styre, har talerett under
representantskapsmøtet.
Representantskapsmøtet velger valgkomite.
Innkalling og saksdokumenter oversendes delegatene m.fl. elektronisk.

§ 3 Landsforeningens styre) normalvedtektenes § 2.4a
Styre- og varamedlemmene skal gjenspeile medlemsmassen og fagområder.
Representasjon fra de forskjellige lufthavngrupper skal i størst mulig grad ivaretas.
Landsforeningens styre skal bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Styret og
varamedlemmene skal fortrinnsvis bestå av minst 1 medlem fra Flysikring AS og
representasjon fra store lufthavner i Avinor AS, med unntak av divisjon DRL som skal ha
minst 3 medlemmer, hvorav 1 fra AFIS tjenesten og 2 fra bakketjenesten/administrasjon.
Oslo Lufthavn skal ha minst 2 medlemmer. Øvrige lufthavner utenfor Avinor AS skal være
representert med 1 styre- eller varamedlem. Varamedlemmene møter fast i styremøtene.
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